
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 انسُشة انزاحُت 

 
 

 : أوالً : انـبـُـانـاث انـشـخـصـُـت
 

 و 5991/  9/  32 حاسَخ انًُالد / يحًىد عهٍ عبذهللا عهٍد  االسى

             يسهى -يصشٌ  انجنسُت وانذَانت

 يخضوج انحانت االجخًاعُت

 أسخار يساعذ انًشحبت انعهًُت

 جهت انعًم
جايعت  –انعشبُت كهُت انهغت 

 األصهش بأسُىط
 اإلساليٍ ( انخاسَخ وانحضاسة ) انخاسَخ انقسى وانخخصص

 ah56403@gmail.comm انبشَذ االنكخشونٍ

 - آخش 05552353353 جىال 0993322820 أسضٍ انهاحف
 

 

 : ثـانـُـاً: انًؤهالث انـعـهـًـُـت
 

الحصول ــنة س الدرجـة
 عليه

 يالحظاث انخقذَش العنوان

م8102  الدكـتــــوراه  
دوس انًنذوب انبابىٌ فٍ انحشوب 

 انصهُبُت

يشحبت انششف األونً يع 

انخىصُت بانطبع وانخبادل يع 

 انجايعاث األخشي

 

 الماجســــتيـر
دَش كهىنٍ ودوسه فٍ انحشوب  م8102

 انصهُبُت

يًخاص يع انخىصُت بانطبع 

 يع انجايعاث األخشيوانخبادل 

 

  يًخاص يع يشحبت انششف  م8112 البكالوريـوس

 

 ثـانـثـاً: انخبشاث انعًهُت
 

 انفخشة انضينُت جهت انعًم انىظُفت

 م 7002 : 7002من  المعاهد األزهرية لدراسات االجتماعيةامدرس 
كمية المغة العربية / جامعة األزهر  معيد بقسم التاريخ والحضارة

 بأسيوط
 م 7002 : 7002من 

بقسم التاريخ مساعد  مدرس
 والحضارة 

جامعة األزهر  –كمية المغة العربية 
 بأسيوط

 م 7002:   7002من 

 بقسم التاريخأستاذ مساعد 
  والحضارة

جامعة األزهر  –كمية المغة العربية 
 بأسيوط

 م 7002من 
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 انىظائف انحانُت :سابعاً : 

 ضارة / جامعة األزهر بأسيوط .عضو هيئة تدريس بقسم التاريخ والح -
 أمين سر مجمس قسم التاريخ والحضارة . -
 عضو لجنة المؤتمرات والبعثات . -

 عضو المركز العربي لمنشر . -

  وانذوساث : اً : األنشطت انـعـهـًـُـتخايس

 المشاااااااركة يااااااي تحضااااااير المااااااؤتمر الاااااادولي الثاااااااني لكميااااااة المغااااااة العربيااااااة بأساااااايوط  -
 رجا  02:  07" خصائص العربياة ياي ضاول التااريخ والعمام " ياي النتارة مان والذي بعنوان   
 .م  7002أبريل  00:  2ها /  0322  
 المشاااااااركة يااااااي تحضااااااير المااااااؤتمر الاااااادولي الثالااااااث لكميااااااة المغااااااة العربيااااااة بأساااااايوط  -
 والذي بعنوان " التاريخ بين التصحيح والتحريف حتى نهاية القرن التاسع عشر " ياي النتارة   
 . م  7002مارس  02:  02ها /  0330رج   00:  00من    
ماان الهيئااة "  لمؤسسااات التعماايم العااالي بعنااوان " التخطاايط االسااتراتيجي دورةالحصااول عمااى  -

 القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد .
ماان الهيئااة  " لمؤسسااات التعماايم العاااليالخارجيااة  " المراجعااةالحصااول عمااى دورة بعنااوان  -

 . ية لضمان جودة التعميم واالعتمادالقوم
الحصول عماى دورة " اساتراتيجيات التادريس والاتعمم النعاال لكمياات ومعاهاد التعمايم العاالي "  -

 من الهيئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد .
الحصول عمى الدورة التأسيسية يي أصول تحقيق المخطوطات من معهد البحوث والدراسات  -

 االستشارية بجامعة أم القرى .
ساوتا يالحصول عمى دورة " مدخل إلى عمم تحقيق المخطوطات " من الجامعة اإلساممية بمن -

 ومركز المالكية لتحقيق المخطوطات والدراسات اإلسممية بتونس .
نااادوة بعناااوان " تحقياااق المخطوطاااات زمااان الرقمناااة " والتاااي ن مهاااا مجماااع المماااك حضاااور  -

 عبدالعزيز لممكتبات الوقنية .
حضور ندوة بعنوان " جهود شيخ اإلسامم ابان تيمياة ياي العماوم اإلساممية " والتاي ن متهاا  -

 الجامعة اإلسممية بمنيسوتا .
وانا  : " صانحات مان تااريخ المغاول" نالمشاركة يي من ومة الكتا  الموحاد بععاداد كتاا  ع -
 لاااذي تااام تدريسااا  لطااام  النرقاااة الثالثاااة ياااي جمياااع أقساااام جامعاااة األزهااار عماااى مساااتوىوا

 الجمهورية .



 إعااداد كتااا  مشااترك بعنااوان تاااريخ العااالم اإلسااممي وجغراييتاا  يااي العصاار العباسااي   وتاام -
 لتربية / جامعة األزهر بأسيوط .تدريس  لطم  النرقة الثانية / قسم المغة العربية / كمية ا

 اً : اإلششاف عهً انشسائم انعهًُت :سادس

 المشاركة يي اإلشراف العممي عمى رساالة ماجساتير بعناوان : " بناو ذهال ودورهام السياساي -
 والحضاري يي العراق وخراسان يي الثمثة قرون األولى من الهجرة " .  
ماجساتير بعناوان : " المواصامت ياي مصار ياي المشاركة ياي اإلشاراف العمماي عماى رساالة  -

 العصر الناطمي " .
 : األبحاد انعهًُت : سابعاً 

  عال البابا أوربان الثاني اضطهاد المسيحيين يي الشرق يي خطبت  ياي كميرمونات اد -
 .المؤتمر الدولي الثالث لكمية المغة العربية بأسيوط نشر ضمن أبحاث 

لنبوي   بحث منشاور ياي مجماة كمياة المغاة العربياة الحراسة عند المسممين يي العهد ا -
 بأسيوط .

 المسجد األقصى عصر الحرو  الصميبية ) تحت النشر ( . -

 ًىاد انذساسُت انخٍ قًج بخذسَسها :: ان اً ثاين

 تاريخ المغول لمنرقة الثالثة / قسم التاريخ والحضارة . -
 والحضارة . تاريخ الحرو  الصميبية لمنرقة الثالثة / قسم التاريخ -
 تاريخ العر  قبل اإلسمم لمنرقة األولى / قسم التاريخ والحضارة . -
 تاريخ العالم اإلسممي وجغراييت  يي العصر العباسي لمنرقة الثانية / كمية التربية بنين . -
 ن والعباسيين لمنرقة الثانية / قسم الوثائق والمكتبات .تاريخ األمويي  -
 مي لمنرقة الثانية / كمية البنات األزهرية بالمنيا .تاريخ العالم اإلسم  -
 ./ جامعة األزهر بأسيوط السيرة وتاريخ الخمنال الراشدين لمنرقة الثانية / كمية العموم  -
 لسيرة وتاريخ الخمنال الراشدين لمنرقة الثانية / كمية البنات اإلسممية بأسيوط .ا -
 

- 

 

 

 

 


